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Klargøring til evakuering under weekendens øvelse. Foto: Hélène Mogensen de Monléon  

Klarmelding til øvelse Golden Coyote 

Efter weekendens træning i Finderup, kan delingen melde sig klar til at klare

opgaver som fremrykning, ild og bevægelse og førstehjælp på kamppladsen.

05-05-2014 - kl. 10:31

Af  Ulla Sørensen-Mølgaard

Det har været en meget hektisk weekend for de 39 deltagere i årets øvelse Golden Coyote
i South Dakota. Programmet har blandt andet omfattet uddannelse i erkendelse af miner
(IED), valg af fremrykkervej, formationer, kamp fra stilling, rensning af mål og
reorganisering og førstehjælp.

”Delingen er så klar, som den kan være. Stabschefen og jeg er tilfredse med den indsats,
der har været før og under forberedelserne til vores deltagelse. Der er ingen tvivl om, at
det danske hjemmeværnskontingent er vokset og er klar til opgaven", siger kaptajn Peder
Hagensen fra Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland, og ser efter weekendens øvelse
frem til Golden Coyote:

"Der har været en god taktik og et godt humør under hele forløbet, som jeg forventer
fortsætter under den fysiske deltagelse i USA. Stabsofficererne og presseelementet har
ligeledes udviklet og løftet sig og er klar til at løse opgaven i South Dakota. Der skal også
lyde en stor tak til planlæggere, instruktører, depot med flere for den indsats, de har ydet
og dermed gjort vores deltagelse mulig”.

Golden Coyote

• Årlig tilbagevendende
øvelse for US National
Guard, som gennemføres i

juni i South Dakota, USA.

• Hjemmeværnet har
deltaget to gange.

• Der vil være deltagelse
fra enheder fra hele USA,

samt bl.a. Australien, New
Zealand, England og
Canada.

• I 2014 har
Totalforsvarsregion Nord-
og Midtjylland fået til

opgave at opstille og
uddanne personel.

Hjemmeværnskommandoen - Overgaden oven Vandet 62B - 1415 København k - Telefon: +45 7245 2000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224

 

Nyheder Kontakt Om os Temaer Frivillig i Hjemmeværnet

SøgMagasinet Presse

Forside > Nyheder

Klarmelding til øvelse Golden Coyote https://admin2.hjv.dk/nyheder/Pages/KlarmeldingtiløvelsenGoldenCoy...

1 af 1 22-06-2015 15:21


